PROTOKOLL STYREMØTE 11/2015 – 2017
24. November 2016

Ullevål stadion kl. 17-19. Møterom 2011
Påfølgende middag på Egon kl. 19:15
Meldt forfall: Jan Petter Karlsen, Jarle Vordal.

Saksliste
Sak 123

GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
Se vedlegg
Forslag til vedtak:
Styret besluttet
å godkjenne protokoll fra styremøtet 10/2015-2017

Sak 124

INFORMASJON
Representasjoner
•

Grenseløse idrettsdager - Østfold: Moss BTK og Sarpsborg. Oslo: Oslo HIL, Øvre
Romerike, Eli. Vest Agder: Kristiansand HSL, Telemark: Moss BTK, Tønsberg FIL,
Eli. Rogaland: Sandnes og Gjesdal, (Cato Hødnebø, Kristiansand), Eli. Troms:
Pilbuen, Ann Kjellmann Pedersen, Eli

•

Skoleidrettsdager- Follo: Ås Delta HIL, Moss BTK. -Øvre Romerike: Øvre Romerike
HIL.

•

Døveidrettsseminar, Eli Birkeland

•

Kurs: Trener 1, del1 14-16 oktober, 16 deltakere. Dommerkurs Bardu mai: 2
deltakere. Renneassistent kurs april: 9 deltakere. Egil Olsen følger opp
kursdeltakere på Trener 1 kurs på treningsmoduler.

•

Sunnaas sykehus; Vi følger opp med aktivitet fra 2017.

Norgesserien v/ Egil Olsen
•

Alle stevner gjennomført og premier delt ut. Junior får utdelt sine premier på
SA-FRE-MO 2017.

NM 2016
•

Det var positivt at seksjonsleder deltok på hele NM teppecurling og det bør
være en representant fra seksjonen på alle våre NM.

•

Utfordringer med at lag reiser hjem før NM er avsluttet, slik at oppsettet blir
tvunget til å endres. Seksjonen sender ut skriv til klubbene det gjelder.

Informasjon v/ Egil Lundin om «Rent særforbund»
•

Brosjyre «håndtering av dopingsaker». Forslag utarbeidet, og skal legges frem
for hovedstyret 14. desember. Eventuell sak på ledermøtet på fredagen.

Forslag til vedtak
Styret besluttet
å ta informasjonen til orientering.
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BUDSJETT 2017
Forslag til budsjett vil bli lagt frem til neste styremøte, da det fortsatt er en del
usikkerheter rundt tildeling av midler fra NIF. Administrasjonen informerer om
sikre/usikre midler. Regnskapsrapport per 31.10 lagt frem.
Forslag til vedtak
Styret besluttet å ta regnskapsrapport til etterretning.
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TERMINLISTEN 2017
Se vedlegg
Forslag til vedtak
Styret besluttet å godkjenne terminlisten 2017.

Sak 127

GRENSELØS MØTEPLASS STAVANGER
Vigdis og Eli har vært i flere møter med Rogaland idrettskrets og samarbeider med de
rundt «Grenseløs møteplass» som finner sted i Stavanger 18 februar. Dette blir en
lørdag med ulike aktiviteter for bevegelseshemmede, samt foredrag og seminar.
Utfordringen er å ha et boccia tilbud i Rogaland for eventuelle interesserte utøvere.
Sandnes og Gjesdal har sagt de er interesserte i å hjelpe til på «Grenseløs

idrettsdag». Vigdis har utarbeidet oppsett for dagen. Eli Birkeland, Vigdis Mørdre,
Per-Kristian Thorsrud og Egil Olsen stiller denne dagen.
Styret besluttet å ta informasjonen til orientering.
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MODELL FOR TOPPIDRETT
Se vedlegg
Kompetanseutvalget for toppidrett består av Mette Margrethe Berg, Roger Aandalen,
Egil Lundin og Eli Birkeland, med innspill fra Jan Roger Skytteseter i Norges
Bueskytterforbund. Det har foreløpig vært 2 møter der utvalget har utarbeidet et
forslag på en modell for toppidrett, som vil være grunnlaget ved utarbeiding av
handlingsplanen for toppidrett i årene fremover.
Styret besluttet å ta informasjonen til orientering.
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PRESISERING TIL RETNINGSLINJER FOR NM ARRANGEMENT
Se vedlegg
Styret besluttet å godkjenne presisering til retningslinjer for NM arrangement.
Oppdatert retningslinjer for NM legges ut på hjemmesiden.
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FOKUS PÅ SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP I IDRETTEN
Vi ønsker å sette fokus rundt seksuell trakassering og overgrep i idretten.
Forslag til vedtak
Håvard Øvregård jobber med verdiarbeid i NIF, han bør kontaktes angående et
foredrag under ledermøte i mars rundt temaet «viktigheten rundt verdiarbeid i
idretten».
Styret besluttet at Eli tar kontakt med Håvard rundt temaet og får veiledning, og
inviterer han til et foredrag på ledermøtet.
Neste styremøte: Arbeidsmøte torsdag 26. januar fra kl. 17:00 og fredag 27. januar
frem til kl. 15:00, på Gardermoen.

